
CCoommoo  aappooiiaarr   oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  

ccrr iiaannççaass  ccoomm  oouuttrr aa  oorr iiggeemm  mmuulltt iiccuullttuurr aall  ??  

~ Importância da língua pátria e hereditária ~ 
  Nos últimos anos, passou a se tratar da questão de que as crianças de ambiente multicultural como as crianças 
estrangeiras entre outros têm dificuldade de aprender tanto a língua pátria que usa na família ou outro como a 
língua japonesa a qual é chamado “Duplo Limitado (Desenvolvimento Bilingue Limitado)”. Não acompanhar o 
desenvolvimento de linguagem tão importante no desenvolvimento da criança é um problema muito sério.  
  De olho numa saída para resolver esses problemas, desta vez, convidamos como palestrante a Professora 
Kazuko Nakajima, uma autoridade em Educação de Língua Pátria e Hereditária e a Educação Bilingue, além de 
conhecer bem o estado do Canadá e do Japão.  
  Vamos aproveitar o tempo como uma oportunidade de pensar juntos sobre o estado atual das crianças de 
ambiente multicultural e o seu futuro. Não perca esta ocasião tão proveitosa !!  

 

※Haverá interprete em português, tanto na palestra como na hora das perguntas e respostas. 

Taxa: grátis / Não precisa fazer a reseva. 
Acesso ao localAcesso ao localAcesso ao localAcesso ao local    

＜carro＞ Dobrando no semáforo “Nojicho Higashi” siga no sentido ao Lago 

Biwako e seguindo na reta aprox. 300 metros, verá o local à direita. / 

Estacionamento gratuito 

＜Transporte público＞ 

JR：Descendo na Estação Minami Hikone, pegue um ônibus da Linha Oumi 

Tetsudou Bus com o destino a Kenritsu Daigakusen Kenritsu Daigaku 

Saída oeste na Estação Minami Hikone: O ônibus parte às 13:12.  => 

Chegará no Bunka Plaza às 13:18.   

ônibus de volta: Bunka Plaza 16:50 => Minami Hikone Nishiguchi  

chegada às 17:01 

（※O ônibus direto é apenas neste horário.） 

＜Táxi＞ Da saída oeste da Estação Minami Hikone até o Bunka Plaza 

custaria aprox. 1.200 yens.   
    
OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador：：：：GirassolGirassolGirassolGirassol（Grupo que oferece aula de língua pátria em Hikone） 

http://girassol2011.blog67.fc2.com/ 

Maiore informações：TEL＆FAX  0749-28-8543 

mail : girassol_shiga@yahoo.co.jp 

Organizadores cooperativos: Organizadores cooperativos: Organizadores cooperativos: Organizadores cooperativos: International Shiga, Omi Brazil Amigo no Kai, Zainichi Gaikokujin no 
Kyouiku wo Kangaeru Kai Shiga, Shiga Tabunka Hoiku Kenkyuukai, Bandeira de Ouro（Equipe de Projeto 
dos universitários do Shiga Kenritsu Daigakusei）, World Amigo Club (por ordem alfabética em japonês) 
PatrocinadorPatrocinadorPatrocinadorPatrocinador：Kyoto Shinbunsha Shakai Fukushi Jigyodan (previsto), Koeki Shadan Hojin Shiga-ken 
Jinken Kyoiku Kenkyukai 
AuxiliadorAuxiliadorAuxiliadorAuxiliador：Kyoto Shinbunsha Shakai Fukushi Jigyodan (previsto), Toyota Zaidan 

Palestra：：：：Como apoiaComo apoiaComo apoiaComo apoiarrrr o desenvolvimento d o desenvolvimento d o desenvolvimento d o desenvolvimento deeee crian crian crian crianças ças ças ças comcomcomcom    outra outra outra outra origem multicultural ?origem multicultural ?origem multicultural ?origem multicultural ? 
~ Importância d~ Importância d~ Importância d~ Importância daaaa língua pátria e hereditária ~ língua pátria e hereditária ~ língua pátria e hereditária ~ língua pátria e hereditária ~    

Palestrante：：：：Professora Kazuko Nakajima（Professora universitária emérita da Universidade de Toronto 

(Canadá) / Presidente consignada da administração da “Mother Tongue, Heritage Language, and 

Bilingual Education Research Association”） 
Data: quarta, 17 de agosto, das 13:30 às 16:20hs. (Começo do atendimento na recepção: 13h00) 
Local：：：：Hikone Bunka Plaza Messe Hall (Shiga-ken Hikone-shi Nose-cho 187-4) 


